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Yang kami hormati Bapak Ibnu Sina, S.PI, M.Si Walikota
Banjarmasin
Yang

kami

hormati

Bapak

Hermansyah,

Wakil

Walikota

Banjarmasin
Yang kami hormati Drs. H. Hamli Kursani M, Sekretaris Daerah
Kota Banjarmasin
Yang kami hormati Bapak Iwan Rusmali, SH, Ketua DPRD Kota
Banjarmasin
Yang kami hormati Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota
Banjarmasin
Yang kami hormati Para Kepala SKPD di Lingkungan Kota
Banjarmasin
Para hadirin dan undangan yang berbahagia

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, pada hari ini Sabtu, 24 September 2016, Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) akan menyerahkan Citra Daerah Kota Banjarmasin
kepada Bapak Walikota Banjarmasin. Penyerahan Citra Daerah ini
merupakan program ANRI dalam rangka menambah ilmu pengetahuan
mengenai peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu di Kota
Banjarmasin yang terekam dalam arsip serta mendukung terwujudnya
nawacita Presiden Jokowi mengenai karakter bangsa.
Pada

dasarnya

Program

Citra

Daerah

merupakan

upaya

mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam
arsip. Dengan adanya penyerahan ini kabupaten/kota dapat memiliki
arsip

statis

mengenai

sejarah

kabupaten/kota

sekaligus

dapat

mengenang kembali masa-masa yang pernah terjadi sebelumnya.

Bapak Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD,
dan para hadirin yang berbahagia
Program Citra Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman
masyarakat

terhadap

nilai-nilai

budaya

yang

berkembang

di

lingkungannya, mamupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap Tanah
Air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, memupuk rasa
persatuan dan memperkokoh kesatuan bangsa, sekaligus mendukung
pelaksanaan

Undang-Undang

Pemerintahan Daerah.

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Citra Daerah ini diterbitkan dengan dukungan data yang
terkandung dalam arsip. Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu
daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah
perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut
memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan
sebuah

daerah

dalam

membangun

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Materi Citra Daerah disusun berdasarkan arsip baik dalam bentuk
teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah
merupakan rumusan dari kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.
Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan
dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang
terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Kesadaran
sejarah ini diharapkan dapat menjadi landasan moral yang kokoh untuk
pijakan melompat ke masa depan yang lebih baik. Kesadaran sejarah
ini

merupakan

modal

dasar

yang

kokoh

dalam

memperkuat

pengembangan Otonomi Daerah. Daerah yang kuat dan berkarakter
menjadi prasyarat tegaknya NKRI.

Bapak Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD
dan para hadirin yang berbahagia
Pada hari ini Kota Banjarmasin merayakan HUT yang ke-490.
Lima abad, suatu masa sejarah yang panjang yang telah dilalui dengan
berbagai macam kehidupan ada suasana sedih dan gembira. Sedih
karena cukup lama dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang.
Perlawanan yang pernah dilakukan oleh para

pendahulu telah

membuat rakyat bangkit untuk melawan kesewenang-wenangan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kolonial pada waktu itu. Seiring dengan
perjalanan waktu, kemenangan demi kemenangan telah diraih oleh para
pejuang dan pahlawanan. Kehidupan dalam kegembiraanpun tercapai
sejak di Proklamasikan Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno Hatta.
Walaupun pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan terjadi di
Jakarta. Namun gemanya sampai Kota Banjarmasin.
Untuk mengisi kemerdekaan Pemerintah Kota Banjarmasin telah
banyak membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyatnya.
Terbukti sampai sekarang pembangunan demi pembangunan tetap
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Memasuki HUT yang
ke-490, nampak Kota Banjarmasin semakin jaya dan sukses. Kejayaan
dan kesuksesan ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari partisipasi
masyarakat Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pembangunan di
segala bidang.

Bapak Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD
dan para hadirin yang berbahagia
Perjuangan

yang

telah

dilakukan

oleh

masyarakat

Kota

Banjarmasin serta pembangunan yang telah dicapai saat ini telah
terekam arsip dan ditampilkan dalam buku citra daerah ini. Buku citra
daerah ini pada akhirnya dapat dijadikan sebagai sumber bahan
penelitian dan rujukan utama untuk mengetahui secara lebih mendalam
mengenai sejarah Kota Banjarmasin. Selain itu, buku tersebut dapat
dijadikan sebagai sumber utama
bangsa.

pembangunan diorama sejarah

Diorama

Sejarah

Perjalanan

Bangsa

ini

diharapkan

dapat

memupuk rasa cinta tanah air dan memperkokoh Nation and Character
Building Bangsa Indonesia yang pada gilirannya akan tercipta hari
depan yang tenteram, damai dan sejahtera. Kesempatan ini juga
dimaksudkan dapat memberikan pelajaran bagi generasi kini dan
mendatang, agar dapat memetik nilai-nilai keteladanan dan patriotisme
yang telah dilakukan oleh para pendahulu, sehingga akan tercipta
semangat baru mengenai nasionalisme. Pada sisi lain diharapkan agar
khasanah arsip ANRI dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh anak
bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demikian sambutan kami, selamat HUT Kota Banjarmasin yang
ke-490. Semoga dengan adanya perayaan ini memberi semangat baru
dalam menapaki langkah-langkah ke masa depan.

Sekian. Terima kasih
Wassalamualaiikum Wr.Wb.

Kepala,

Dr. Mustari Irawan, MPA

